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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÕES
CÍVEIS.  PRELIMINAR  RECONHECIDA  DE
OFÍCIO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS  A  PROPOSITURA  DA
AÇÃO.  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  DO
AUTOR  PARA  EMENDAR  A  INICIAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  284  DO  CPC.
DIREITO DO AUTOR. RETORNO DOS AUTOS
AO  PRIMEIRO  GRAU.  RECURSOS
PREJUDICADOS.  

- Segundo o art. 284 do CPC, deve ser oportunizado
ao autor prazo para que seja emendada a inicial com o
objetivo de sanar eventual irregularidade quando da
sua propositura. 

-  Merece  ser  anulada  a  sentença  que,  julgando
parcialmente procedente o pedido do autor, deixa de
observar requisitos essenciais a propositura da ação,
nos termos do art. 282 e 283 do CPC.

Vistos.

Trata-se  de  Remessa Oficial e  Apelações  Cíveis interpostas
por  Francisco  de  Oliveira  e  pelo  Estado  da  Paraíba contra  sentença
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proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos
da  “Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer” ajuizada  pelo
primeiro  apelante, julgou  procedentes  em  parte  os  pedidos  contidos  na
exordial.

Na  peça  de  ingresso,  o  autor  relata  que  é  Policial  Militar,
encontrando-se em atividade. Afirma que sua remuneração vem sendo paga a
menor  pelo  ente  federado,  mediante  uma  interpretação  equivocada  da  Lei
Complementar  nº  50/2003,  congelando  os  adicionais  e  gratificações
percebidos por todos os funcionários, sejam estes civis ou militares.

 
Sustenta, porém, que o congelamento estatuído pelo art. 2º da

LC nº 50/2003 não se refere aos militares, concluindo que a estagnação no
valor nominal da parcela do anuênio, promovida pelo ente público em março
de 2003, configura um ato ilícito. 

Ao final, pleiteia a condenação do promovido à atualização da
sua remuneração no sentido de que a parcela referente ao anuênio seja paga na
proporção estipulada  pela  Lei  nº  5.701/1993,  requerendo  o  pagamento  das
diferenças apuradas nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da
ação.

Contestação apresentada (fls. 16/25), defendendo a prescrição
de fundo de  direito,  a  plena  aplicação do art.  2º  da  Lei  Complementar  nº
50/2003 aos militares. Acrescentou ainda que foi editada a Medida Provisória
185, de 25 de janeiro de 2012, especificando,  “de forma cristalina”, que o
parágrafo único do art. 2º da LC nº 50/2003 incide não apenas aos servidores
civis,  mas  também  aos  militares.  Alegou,  por  fim, a  necessidade  de
comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência (fls. 26/32),
nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  respaldo  no  princípio  da
obrigatoriedade  da  fundamentação  dos  atos
jurisdicionais  (art.  93,  inciso  IX,  da  Constituição
Brasileira)  e  no  princípio  do  livre  convencimento
motivado (art.  131,  do  Código de  Processo  Civil),
com fundamento no art. 269, I e seguintes do Código
de Processo Civil, JULGA-SE PROCEDENTE, EM
PARTE, O PEDIDO, para condenar o Promovido no
pagamento da diferença resultante do recebimento a
menor  referente  ao  adicional  de  tempo  de  serviço
correspondente, descrito na inicial, incidente sobre o
soldo percebido pelo Autor alcançando o quinquênio
anterior  à  data  do  ajuizamento  desta  demanda,
devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora
de 0,5% (meio por cento) até a data de 30 de junho
de 2009, e a partir desta, com atualização monetária
e  compensação  da  mora,  pelos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
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poupança, nos termos do regramento instituído pelo
art.  5º  da  Lei  Federal  nº  11.960/2009,  além  de
condenação em verba honorária na ordem de 10%
(dez  por  cento)  sobre  o  montante  apurado,
considerando o preceituado pelo §4º do art.  20 do
CPC”.

Inconformado,  o autor  atravessou apelação cível  (fls.  33/43),
insurgindo-se em face da decisão de primeiro grau que lhe suprimiu o direito
de perceber o anuênio, ainda que em percentual congelado, a partir da entrada
em vigor da MP nº 185/2012. Afirma que tal decisão não poderia prejudicar
direito adquirido. Ao final, pugna pela aplicação de astreintes em caso de não
cumprimento da obrigação pelo Estado da Paraíba.

Igualmente  irresignado,  o  ente  estatal  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  44/55),  pleiteando  a  reforma  da  sentença.  Alega,
prefacialmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, a aplicação do art.
2º  da  LC  nº  50/2003  aos  militares,  mesmo  antes  do  advento  da  Lei  nº
9.703/2012,  com  respaldo  na  interpretação  sistemática  da  Constituição
Estadual. Por fim, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca. 

Contrarrazões  ofertadas  tão  somente  pelo  promovente  (fls.
51/68).

O Ministério Público não ofertou parecer opinativo porquanto
ausente o interesse público primário que legitime sua intervenção (fls. 75/78).

É o relatório.

DECIDO.

Preliminar de Ofício Reconhecida – Da Nulidade da Sentença

Inicialmente,  cumpre  suscitar,  ex  officio,  a  preliminar  de
nulidade da sentença.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  julgamento  do
presente  feito  foi  realizado sem que  estivessem presentes  os  requisitos  de
constituição válida e regular do processo.

Isso  porque  se  verifica  do  encarte  processual  que  a  petição
inicial  se  encontra  inepta,  uma  vez  que  não  foram  juntados  aos  autos  os
documentos essenciais à propositura da ação, a teor do que prescreve o art.
283 do CPC, nem sequer o instrumento de procuração outorgado pelo autor ao
causídico subscritor da petição inicial.

Pois bem. Em comentário ao referido dispositivo (art. 283 do
Código de Processo Civil),  Luiz Guilherme Marinoni  e Daniel Mitidiero
asseveram que "os documentos indispensáveis à propositura da ação são os
documentos  substanciais e  os  documentos  fundamentais.  Os documentos
substanciais são aqueles que o direito material entende da substância do ato
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(art. 366, do Código de Processo Civil); os fundamentais, aqueles que dizem
com  a  prova  das  alegações  da  causa  de  pedir (STJ,  4ª  Turma,  REsp
114.052/PB,  rel.  Min.  Sávio de  Figueiredo Teixeira,  j.  em 15.10.1998,  DJ
14.12.1998, p. 243).  Além desses, a procuração outorgada ao advogado da
parte constitui documento indispensável à propositura da ação  (arts. 37 e
254, Código de Processo Civil). São considerados documentos fundamentais,
por exemplo, na ação de visa a obtenção de repetição de indébito tributário,
"aqueles  hábeis  a  comprovar  a  realização  do  pagamento  indevido  e  a
legitimidade  ad  causam  do  contribuinte  que  arcou  com  o  referido
recolhimento (STJ, 2ª Turma, REsp 923.150/PR, rel. Min. Eliana Calmon, j.
em  16.08.2007,  DJ  29.08.2007,  p.  183).  Os  documentos  fundamentais
constituem prova documental e, assim, devem vir nos autos com a petição
inicial. (art. 396, Código de Processo Civil)." (MARINONI, Luiz Guilherme
e MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo,
2011, 3ª ed., Ed. RT, pág. 294) (grifo nosso)

No entanto, o art. 284 do CPC traz um dever para o julgador
que deverá oportunizar ao autor a possibilidade de emendar a inicial com o
objetivo de sanar eventual irregularidade quando da sua propositura, sempre
que a situação, por óbvio, puder ser saneada ou corrigida.

Acerca do tema, vejamos as lições do processualista  Cândido
Rangel Dinamarco,  na obra intitulada  “Instituições de Direito Processual
Civil”:

“apresentada a petição inicial ao juiz a quem haja
sido  distribuída,  compete-lhe  examiná-la  em  seus
requisitos intrínsecos e  nos documentos que devem
acompanhá-la,  quando  então  (a)  deferindo-a,
mandará  citar  o  ré,  (b)  havendo  imperfeições
sanáveis, mandará emendar ou completar a petição
inicial ou documentação, ou ainda (c) vislumbrando
qualquer causa de inadmissibilidade do julgamento
do  mérito,  mandará  que  o  autor  se  manifeste  a
respeito,  para  depois  deferir  a  petição  inicial  ou
indeferi-la,  conforme haja ou não sido  satisfeita  a
exigência,  ou  prestados  ou  não  esclarecimentos
convincentes.” (in "Instituições de Direito Processual
Civil", São Paulo: Malheiros Editores, 2004, v. III, p.
386).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a emenda da
inicial é um direito do autor, sendo inclusive dever do magistrado conferir ao
promovente a possibilidade de saneamento da exordial  antes de indeferi-la.
Vejamos o que diz o voto, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, por ocasião
do julgamento do REsp 1018102/MG:

“[...]  o  indeferimento  da  petição  inicial,  quer  por
força do não preenchimento dos requisitos exigidos
nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação
de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
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julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia
oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in
albis  do  prazo  para  cumprimento  da  diligência
determinada,  ex  vi  do  disposto  no  artigo  284,  do
CPC." (REsp 812.323/MG) (REsp 1018102/MG, Rel.
Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010)

Quanto  ao  direito  subjetivo  do  autor  em emendar  a  inicial,
pertinente,  ainda,  trazer  à  colação  o  entendimento  dos  Professores  Nelson
Nery e Rosa Maria de Andrade Nery:

"1. Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da
inicial,  o  juiz  deve  propiciá-la  ao  autor,  sendo-lhe
vedado  indeferir,  desde  logo   a  petição  inicial.  O
indeferimento liminar da vestibular somente deve ser
feito  quando  impossível  a  emenda,  como  por
exemplo, no caso de haver decadência do direito.
2. Direito do autor. A emenda da petição inicial é
direito  subjetivo  do  autor.   Constitui  cerceamento
desse  direito,  portanto  de defesa  (CF 5º,  XXXV e
LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem
dar-se oportunidade ao autor  para emendá-la,  em
senda  a  emenda  possível."  ("Código  de  Processo
Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  São
Paulo: Editora RT, 9. ed., 2006,p. 481).

Ademais,  registre-se ainda  que  a  necessidade de instrumento
procuratório  diz  respeito  à  capacidade  postulatória  da  parte,  pressuposto
processual subjetivo de validade do processo.

Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “a
capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos
processuais de validade (CPC 267 IV),  devendo ser examinadas de ofício
pelo  juiz  ou  tribunal,  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  sendo
insuscetível de preclusão (CPC 267 IV e § 3º; 301 VIII e §4º) (in Código de
Processo  Civil  comentado  e  legislação  extravagante.  10ª  ed.  São  Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 205-206, nota 8).

Além do instrumento procuratório, importante consignar que os
documentos que serviriam à comprovação da causa de pedir igualmente não
foram  anexados  ao  caderno  processual,  apesar  de  o  promovente  fazer
expressamente referência aos supostos documentos. 

Assim, diante do equívoco do juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente procedente o pedido do autor, sem que fossem observados os
requisitos essenciais à  propositura da ação, merece ser anulada a  sentença,
bem como todos os atos que a antecederam, devendo ser oportunizada a parte
autora  a  possibilidade  de  emendar  a  exordial,  a  fim  de  sanar  o  defeito
detectado.
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Por fim, frise-se que o art. 557, caput, do Código de Processo
Civil,  permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão
monocrática,  quando  este  for  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Isso posto,  ANULO DE OFÍCIO A SENTENÇA, bem como
os demais atos processuais que a antecederam (ressalvando a possibilidade de
os atos serem convalidados após a emenda da inicial), determinando a remessa
dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que seja intimada a parte
autora para  emendar  a  inicial  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  apresentando  os
documentos  essenciais  à  propositura  da  demanda,  tanto  aqueles  que
eventualmente suportem sua causa de pedir, além da procuração ao causídico,
sob pena de indeferimento da exordial. Na sequência, deve ser oportunizada a
manifestação do réu, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa,  prosseguindo-se  o  processo  na  forma  da  lei.  Por  fim,  JULGO
PREJUDICADA A ANÁLISE  da  remessa  necessária,  bem  como  dos
recursos voluntários apresentados.

P.I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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